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Varsel om oppstart av detaljregulering for Kluke Massemottak, Gjøvik kommune 

På vegne av tiltakshaver Kjenseth Miljø AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 
igangsetting av planarbeid for Kluke massemottak, PlanID: 0454. Planen fremmes som en privat 
reguleringsplan hvor Arealtek AS er engasjert til å utarbeide planen. 

Planområdet er på 69 daa. Området ligger på Kluke, ved Øverbygdsvegen, ca. 2 km vest for Biri. 
Planområdet er del av gbnr. 134/1. Grunneier er Håvard Schiager.  
 

 
Figur 1- Planområdet er merket med rødt omriss midt  i kartutsnittet. Kilde: Innlandsgis. 

Det er mulig at planens avgrensning vil reduseres noe i løpet av planprosessen, når plassering av 
adkomstveg til mottaket blir avklart. 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for mottak av rene masser fra fremtidige byggetiltak som 
nytt sykehus, E6-utbygging og andre byggetiltak i regionen rundt.  
 
Det er ikke registrert forhold innenfor planområdet til hinder for regulering. Gjøvik kommune er 
positive til tiltaket.  
 



 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel angitt som landbruks- natur- og friluftsområde (LNF) og 
LNF med spredt boligbebyggelse.  
 
Det er gjort en nærmere vurdering med hensyn til om tiltaket utløser krav til konsekvensutredning 
iht. plan- og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger av 1.7.2017. I 
samråd med kommunen har man kommet til at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning.  
 
Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte med kommunen er tilgjengelig på www.arealtek.no og på 
kommunens nettside www.gjovik.kommune.no under «Kunngjøringer».  

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Arealtek AS v/Hanne Marie Lium, Elvarheimgt. 10B, 
2408 Elverum, hanne@arealtek.no, mobil: 918 68 084.  

Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er 17.01.2022. Det vil også bli anledning til å 
komme med merknader til planforslaget i forbindelse med offentlig høring. Det gjøres oppmerksom 
på at innsendte merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling. 

 

Vennlig hilsen 
Arealtek AS 

 
 
 

Hanne Marie Lium 
Sivilarkitekt  
Tlf: 918 68 084 
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